Gjøl Sejlklub - Bestyrelsens beretning for 2019
Endnu et sejlerår er gået – det 33. i sejlklubbens historie! (surfklub 1983-1986, sejlklub 1986,
optaget i Dansk Sejlunion i 1987, 1. klubhus 1987, havneindvielse 1988, 1. masteskur 1990,
klubhusudvidelse 1995, udvidelse af masteskur i 2006 og 2009)
Et år som vejrmæssigt har været noget tvivlsomt set fra en ”vandhunds” side men brugbart og når
vejret var i top var der fyldt med glade mennesker på havnen.
I 2019 er samarbejdet med Gjøl Skole om undervisning af 4-6 klasserne i sejlads og ophold på
vandet fortsat og er ved at finde sin form. Vi er ved at finde midler i fonde til fornyelse af vores
jolleflåde (optimister) så det bliver lettere at klargøre til sejladserne. Et forhold som er nødvendig
for aktiviteten er kun mulig fordi flere af sejlklubbens medlemmer trofast møder op og hjælper til –
en hjælp de skal have en stor tak for. Samarbejdet med Gjøl Skole er berammet til at skulle
fortsætte ind i 2020.
Igen er det lykkedes via en ihærdig indsat fra klubbens medlemmer at få fonde til at give tilskud til
vores aktiviteter. Det er således lykkedes at få kr. 80.000 fra Nordeafonden (30.000) og fra Kulturog landdistriksmidlerne (50.000) til udskiftning af terrassen og indtil videre kr. 40.000,00 fra SE
vækstpulje Nyfors til køb af 4 nye optimistjolle og en større tre-mandsjolle. Restbeløbet ~kr. 39.000
er ved at blive søgt hos andre fonde og kommunen.
Spørgsmålet om evt. boligbyggeri på Gjøl Havn er ikke blevet afklaret i året der er gået, dog er det
afklaret at strandbeskyttelseslinien nord for vinterpladsen IKKE kan ophæves så arealet her kan
IKKE tages i brug som vinteropbevaringsgplads eller andet. Vi afventer nu kommunens oplæg med
hensyn til færdiggørelse af den lokalplan, der oprindelig var til høring. Det skal bemærkes at
kommunens anmodning om ophævelse af kystlinierne ved Attrup og ved Haverslev tillige er afvist.
Et nyt tiltag fra kommunens side er at foreningerne i et lokalområde skal samarbejde under en
paraplyorganisation, der skal varetage information/samarbejde om sammenfaldende foreningsinteresser og få indarbejdet disse interesser i en LUP (Lokal Udviklings Plan) for dels at foreningerne
kan trække på samme hammel dels at kommunen kan holde sig orienteret om et lokalområdes
udvikling mv. I forbindelse med dannelsen af paraplyorganisationen er Camilla valgt ind i
tremandssekretariatet som repræsentant for sejlklubben og ikke kun det for hun er også blevet valgt
som formand for forretningsudvalget..
Årets aktiviteter i øvrigt:
Generalforsamlingen den 12. februar. Under dirigenten, Hans Jørgens kyndige ledelse, blev
generalforsamlingen gennemført i god ro og orden. Der var genvalg af Joachim Danckert, Andreas
Poulsen og Carl-Johan Dissing.
1. isætning og standerhejsning den 13. april og 2. isætning den 27.april. Isætningen gik planmæssigt
– det er dejligt igen at opleve den store hjælpsomhed, der er medlemmerne i mellem, og en standerhejsning er altid en dejlig begivenhed.
Vild med vand dag den 25.maj var 3.gang vi deltog. Det sker i samarbejde med Dansk Sejlunion,
hvor vi sammen med mere end 80 havne landet over holdt åbent hus i sejlklubben. En dag hvor
også Ro- og Kajakklubben deltog. Dagen forløb fint selvom fremmødet af medlemmer og gæster
var begrænset. Vi agter derfor ikke at deltage i 2020.
Surferafdelingen har igen i år været aktiv med mange surfere på vandet og sæsonen blev indledt
ultimo april og fortsatte til ultimo oktober ja selv i vinter er der blevet surfet flere gange. En stor tak
til tovholder Nicolaj og, Niklas, der trækker et stort læs. Nicolaj har endvidere ved undervisning af
unge tjent penge til foreningen. Generelt er man meget god til at hjælpe hinanden i surf og sup.
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Vores nye aktivitet SUP er kommet godt i gang stærkt hjulpet af Torben, Nicolaj og Martin, der har
været tovholder på både opnåelse af tilskud fra fonde og for den praktiske igangsætning samt undervisning af de interesserede. Det er tydeligt at aktiviteten har målgruppe for personer der ikke normalt kommer på havnen, så aktiviteten er klart med til at øge brugen af Gjøl Havn.
Jolleafdelingen har ligeledes været særdeles aktiv og indledte sæsonen den 24.april og fortsatte til
den 9.oktober. Vejret har i år været fint til jollesejlads så aflysning har ikke været nødvendigt.
Efter at vi nu både har 2 FEVA-joller og 1 Tera-jolle, er de mere øvede blevet mere udfordret og er
en inspiration for de andre jollesejlere. Træningen er som tidligere flere gange blevet afsluttet med
grill og hygge, ligesom der har været weekendbesøg i Nibe sejlklubs jolleafdeling med fællessejlads og hygge. Også her skal der lyde en stor tak til tovholder Torben K., Martin L, Thomas og
Joachim, for den store indsats.
Sct. Hans festen blev igen i år afholdt sammen med GRK og traditionen tro blev midsommervisen
sunget på Gjøl Havn. Mange kommer til Havnen for at opleve den særlige stemning denne aften.
Og så var den aktive sejlersæsonen ovre. Bådene kom op den 12. og 26.oktober i fornuftigt vejr og
med stor hjælp ved kassen af Jette, Camilla og Andreas. Og så var der standerstrygning og afriggerfest den 19. oktober med særdeles flot mad, igen tilberedt af Camilla og Bente og som altid
feststemte deltagere der nød mad, samvær og klubhygge.
Og så er et længe næret ønske om en fornyelse af vores terrasse og opsætning af lægivende glas
gennemført, så vi nu kan sidde godt i læ og nyde udsigten over vores skønne havn. Vi glæder os
allerede til den nye sæson.
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